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Szakmai Tanulmányút  Szlovéniába a Muravidékre

Tájékoztatjuk az MKE Műszaki Szekciónak tagjait, hogy szekciónk szakmai kirándulást szervez 2003. október 8-9. között a Muraszombati Tanulmányi és Területi Könyvtár, a Lendván lévő Galériamúzeum és a Városi Könyvtár megtekintésére. A muraszombati Könyvtár vadonatúj intézmény, éppen október elejével kezdi meg működését. Az intézmény igazgatója fogadja csoportunkat.

Kirándulásunk Szlovéniai programját Papp József kollegánk állította össze. 
Az utazás autóbusszal történik a 
Budapest - Muraszombat - Lendva és környéke útvonalon.
 Az út: 2 nap, - 1 éjszakai ott alvással, szállás a muraszombati Diákotthonban, mely egy szép kertes városrészben fekszik. 
 Étkezés: a kollégiumban, illetve ebéd a muravidéki Szőlőművelők és Borbírálók Székházában Muraszombattól cca. 10 km-re. A kirándulás során megtekintjük a vidék magyar vonatkozású nevezetességeit, és tájékoztatást kapunk a Muravidéki Magyar Szövetség és a Rádió vezetőitől is. 
 A kirándulás költsége:  9000,- Ft . 
Az MKE tagjai 4.000,-Ft közlekedési támogatást kapnak /kivételt képeznek azok, akik a közlekedési támogatást az orvosi csoport svájci-tanulmányútján már igénybe vették/.

Jelentkezni telefonon vagy levélben Fenyves Mártánál:
1149 Budapest Pillangó park 16 d. Telefon: 364-1059
Stroh Tamásnénál e-mail-ben, telefonon vagy személyesen: 
OSZK Mikrofilm és Fényképtár, Bp.1054. Hold u.6.
Telefon:331-6956 vagy 331-6957
e-mail:  MACROBUTTON HtmlResAnchor spiri@oszk.hu

A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk el. Határidő:2003 szept.29.
Befizetés: Fenyves Mártánál és Stroh Tamásnénál / hivatalos számlát 
                  Fenyves Mártától lehet kérni/.
Bővebb információ e-mail-ban nzhold@oszk.hu címen kérhető.
Várjuk mielőbbi jelentkezésüket. Üdvözlettel Nagy Zoltán, az MKSZ titkára

HÍREK, BESZÁMOLÓK

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 35. vándorgyűlésén, Nagykanizsán a Műszaki Szekció a Zenei Szekcióval közösen tartotta a „Dokumentumtermelő könyvtár” (2.szekció) c. programját. Moderátor Nagy Zoltán, az MKSZ titkára volt

Az előadások rövid tartalma:
Az OSZK Zeneműtárának Erkel-gyűjteménye: Kéziratok és zeneműnyomtatványok. Az Erkel összkiadás előtörténete
Előadó: Szerző Katalin, OSZK 
Erkel Ferenc hagyatéka 1904-ben került a Nemzeti Könyvtárba. Zenetörténetünk egyik legnagyobb alakjának a műveit, operakéziratait a Zeneműtárban lehet tanulmányozni. Hagyatékának a többi részét, például a levelezéseit, a kézirattárban. Az előadás alatt szemléltető anyagként az előadó bőségesen mutatott eredeti kéziratokat, kottákat az Erkel-gyűjteményből. Megemlítette, hogy az Erkel összkiadás mennyi munkával járt, hiszen sok anyagot csak a határon túlról lehetett beszerezni illetve ott kellett helyben átmásolni, fényképezni.
A legújabb Erkel kiadványból, ami dupla CD-n található, ízelítőt is kaptunk az előadás kezdetén és a technikai lehetőségek ismertetése után már értjük is, hogy miért ilyen kiváló az anyag minősége.
 
Forráskiadás és digitalizálás a Hunyadi László és a Bánk bán tudományos kritikai közreadásának munkafolyamatában
Előadó: Gurmai Éva, OSZK
A forráskutatás nehézségeit ismertette Gurmai Éva, mivel a 2 operának számos változata kereng az egész Kárpát-medencében. Ezért kellett felvenni a kapcsolatot számos külföldi kollégával is, segítségük nélkül nem lehetett volna összeállítani a teljes anyagot. Főleg a kolozsvári és aradi kutatások voltak nélkülözhetetlenek az erkeli életmű összeállításakor. Az előadásban elhangzott, hogy milyen technikai és tárgyi feltételei voltak a kutatásoknak és sokszor a véletlen vagy a szerencse is hozzájárult egy-egy kézirat megtalálásához. Képeket mutatott az aradi könyvtárból és szinte sokkolóan hatott az anyagok térbeli elhelyezése.
Gurmai Éva is hangsúlyozta, hogy mennyi további munkát kell még elvégezni ahhoz, hogy zeneirodalmunk gyöngyszemei igényes módon digitalizálásra kerüljenek.

Digitalizálás a Nemzeti Könyvtárban
Előadó: Káldos János, OSZK 
Bemutatásra kerültek az OSZK digitalizálási munkálatai és lehetőségei, így a Bibliotheca Corviniana Digitalis, Euridito, Erkel Ferenc műveinek digitalizálása, kéziratos térképek valamint a folyóiratok digitalizálása.
Ezen belül kiemelten foglalkozott Káldos János, a Bibliotheca Corviniana Digitalis körül zajló munkálatokkal, ismertette ennek technikai részleteit és kitért arra is, hogy a jövőben mit szeretnének még elvégezni. Szó esett még a digitalizálás munkafolyamatainak általános kérdéseiről is és, hogy milyen technikai feltételek szükségesek a sikeres digitalizáláshoz.

 
Digitalizálás a régi magyar sajtóból az OSZK Mikrofilm- és Fényképtárában
Előadó: Nagy Zoltán, OSZK
A Mikrofilm és Fényképtár elmúlt másfél–két év munkáinak ismertetése - elsődlegesen az egyes, a helyismereti gyűjteményeiket tervszerűen feldolgozó könyvtárak részére végzett digitalizálási munkálatokat és az eredményeket: 
Győri Közlöny 1857-1881, tapolczai újságok 1903-2002, 
Fejér megyei Napló 1894-1905, és a 
Békés illetve a Békési Lapok valamint címváltozatai 1869-l939. közötti időből. 
Az említett periodikák mikrofilmről történő digitalizálásának munkafolyamatait p.p. Demonstráció alapján Kovács ismertette és mutatta be. E jelentős munkálatok mellett bemutatásra kerültek a SZER l956. október 23-tól 1956. november 4.-ig írott műsorainak mikrofilmjeiről készített CD tartalmi vonatkozásai, erről Pastyik Endre beszélt. Továbbá bemutatásra került a Jelenkori Fotóművészeti Gyűjtemény és Dokumentációs Központ, mely szintén a Mikrofilm és Fényképtár keretein belül működik. Az itt folyó fénykép-digitalizálásról és az itt szerkesztett- Digitális Enciklopédia elnevezésű elektronikus kötetről hangzott el tájékoztató, mely több száz magyar ma élő alkotót regisztrál. A tájékoztatót Nagy Ferenc a gyűjtemény munkatársa tartotta.
 
CD-ROM, DVD: A Gutenberg-galaxis új csillagai
Előadó: Árkos Iván, BME-OMIKK

A Gutenberg-galaxis új csillaga, a CD-ROM egyre fényesedik a magyar médiakiadás egén, amíg 1990-ben 2 kiadvány látott napvilágot, addig 2002-ben már 316 alkotással gazdagodott a CD-ROM-ok száma. Mindezt a Neumann János Digitális Könyvtár által, az interneten közreadott - www.neumann-haz.hu/diszkog/ - Magyar CD-ROM diszkográfia igazolja, amely a hazai kiadás legfrissebb és legteljesebb áttekintését adja.
A kiadványok zömét maguk a fejlesztők és kiadók forgalmazzák, a fennmaradó mennyiségen alig másfél tucatnyi könyvterjesztő osztozik, és csupán a Libri hálózata rendelkezik nagyobb választékkal. Az oktatásban történő alkalmazhatóság a művek döntő többségénél igen fontos szempont.
 
Lyka Károly Művészet c. folyóiratának digitalizált változata
Ea: Horváth Takács Balázs, Magyar Képzőművészeti Egyetem
 
A Lyka Károly által szerkesztett Művészet című folyóirat megjelenése idején, 1902-1917 között, Magyarország legjelentősebb művészeti folyóirata volt. Kiemelt fontosságú forrás mindazok számára, akik a korszak művészetét és művészeti életét kívánják tanulmányozni. A folyóirat számos nehezen hozzáférhető információt és képanyagot tartalmaz a korszak szellemi életéből. Az elkészített digitális változat lehetővé teszi a szabad szöveges keresést és a cikkek közötti keresést téma, szerző valamint művésznév szerint is. 
  

Dokumentumtermelés Pápán
Ea: Herman István, Jókai Mór Könyvtár, Pápa
A pápai könyvtár a 80-as évek második felében ismerte fel, hogy a dokumentumokat nemcsak gyűjteni kell, hanem létre is kell hozni őket. Az elmúlt 15 évben közel 400 kiadványt jelentettek meg, mind papíralapú dokumentum. Például: A magyarországi kovácscéhek története, Tanulmányok Pápa város történetéből, Szent István, Szent László és Kálmán kori törvények és zsinati határozatok, a pápai vár felszabadításának emlékkönyve stb.
Az Internet és a korszerű számítógépes szedési technika lehetővé tette a kiadványok digitális formában történő közzétételét. A JMVK.COMPUNET.hu honlapról több anyagot el lehet érni. Az első CD lemez, amit kiadtak Pápa képeslapos ábrázolásait tartalmazza, kb. 2000 képeslap elő- és hátlapja van meg, 25 000 darabos kereshetőségi adatbázissal. 2003-ban jelent meg az Arcanum Kiadóval készített közös CD lemez: Az Árpádkori új okmánytár, ami a magyar középkortudomány fontos és nélkülözhetetlen adatbázisa.
A vidéki könyvtárak elsősorban a helyismereti adatok digitalizálásával tudnak eredményt elérni napjaink dokumentumtermelő könyvtárai között, mely vonatkozásban a pápai könyvtár is jeleskedik.
 
A különböző digitalizálási programokat s az azok során elért eredményeket bemutató előadások iránt jelentős érdeklődés mutatkozott. A hallgatóság és az előadók megvitatva a 
2. szekcióban elhangzottakat, az alábbi ajánlást terjesztette az MKE 35. vándorgyűlése dokumentumaiban rögzítendő irányelvekhez:
 
A nemzeti kulturális kincs – örökségünk – digitalizálását országos programokban, régiós központokban, helyi értékeket őrző intézményekben – egységes tartalmi, technikai ajánlások és a szerzői jogok figyelembevételével kell folytatni.


HÍREK, BESZÁMOLÓK, TÁJÉKOZTATÓK

Cross Boundaries – Join Forces : Nordic Baltic EAHIL Workshop, 2003. június 25-28. Oslo, Norvégia

Az orvosi, egészségügyi könyvtárak munkájának támogatására létrehozott európai szervezet, az EAHIL (European Association of Health Information Libraries) 2003. június 25-28. között Oslóban tartotta munkaértekezletét. A rendezvény címe: Cross Boundaries – Join Forces jól példázza azt az erõfeszítést, melyet a tagok kifejtenek annak érdekében, hogy országhatárokra való tekintet nélkül segítsék egymást az információszolgáltató munkában. A vendéglátó fél az Oslo University orvosi karának központi könyvtára volt (Library of Medicine and Health Sciences). A rendezvényre 27 országból 136 könyvtáros érkezett.

A Városházán rendezett hivatalos megnyitó és fogadás után az egyetem orvosi karának központi könyvtárában egy kötetlenebb, hangulatos vendéglátásban volt részünk. A nemrégiben épült új olvasótermüket a mai igényeknek megfelelõen alakították ki. A szabodpolcos anyag és a sok számítógép mellett, tágas közös terek jellemzik az új helyiséget. A számítógépes belsõ hálózaton és az interneten, úgy a hallgatók, mint az orvosok szabadon keresgélhetnek. A korlátozás minimális, az elektronikus szakmai információ elérése mindenki számára adott.


A konferencia elsõ munkanapjának délelõttjén elõzetes jelentkezés alapján, különbözõ kurzusokon vehettünk részt. A témák magukért beszélnek, mindegyik napjaink egy-egy fontos információszolgáltatással kapcsolatos problémáját járta körül: Training the tainer; Successful project management; PubMed and other relevant NLM resources; Collaboration versus competition; Managing e-journals.

A kurzusokat követõen mintegy 20 elõadást hallhattunk, melyek mind az egészségügyi információkeresés problémáihoz kapcsolódtak. Nagy hangsúly helyezõdött a különbözõ szintû együttmûködésekre, nem csupán országhatáron belüli, hanem nemzetközi szintû kooperációkról is beszámoltak az elõadásokban. A konferencia folyamán többször is szó esett a Medline-ról, illetve az interneten ingyenesen elérhetõ változatáról a PubMed-rõl. A könyvtárak számára napjainkban igen fontos kérdés, hogy vajon kiváltható-e ez utóbbival a jelentõs áron elõfizetett Medline, hozzájutnak-e ugyanahhoz az információhoz a kutatók az ingyenes szolgáltatás keretében is, mint amihez az elõfizetés esetében. Fontos téma volt az egyre nagyobb számban megjelenõ elektronikus folyóiratok kezelése is. Szó esett ezek elõnyeirõl, hátrányairól, pénzügyi vonatkozásairól és a használatukkal kapcsolatos tapasztalatokról. Az orvosi szakirodalom és határterületeinek információ feldolgozásának és visszakeresésének elengedhetetlen eszköze a MeSH (Medical Subject Headings). Fontosságát mutatja, hogy egyre több nyelvre fordítják le. A fordítás problémáiról a National Library of Medicine (USA) munkatársa tartott elõadást. A 21. század könyvtára szolgáltatásai tekintetében is egyre bõvül. Több elõadótól hallottuk olyan újszerû tájékoztatási formákról, mint hogy a kérdéseket mobilon is fogadják, SMS-ben is nyújtanak segítséget, chat klubot mûködtetnek. Az ilyen jellegû szolgáltatások elsõsorban a fiatalság körében népszerûek. 

Jó megoldásnak bizonyult, hogy a konferencia helye és a résztvevõk szállása egy helyen volt. Így bõven volt lehetõségünk tapasztalatcserére, hasznos beszélgetésekre. Örülök, hogy részt vehettem a konferencián, úgy érzem, hogy sok olyan információt hallottam, melyet a jövõben kamatoztatni tudok majd a munkámban.

Wittinghoff Judit
j.wittinghoff@richter.hu
Richter Gedeon Rt. Mûszaki könyvtár
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